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دم��رت الفيضانات املستمرة منذ ع��دة أي��ام في 
محافظة مازندران شمال إيران، 1500 وحدة سكنية، 
بحسب ما أعلن مسؤول مؤسسة اإلسكان باحملافظة 

”محمد خاني“.
وق��ال خاني لوكالة أن��ب��اء ”فارس نيوز“، إن 
”الفيضانات ال��ت��ي ض��رب��ت محافظة م��ازن��دران 
شمال إي���ران خ��ال األي���ام املاضية دم��رت 1500 
وح��دة سكنية“، مضيفا أن ”املقاطعات التي تقع 
ش��رق محافظة م��ازن��دران هي املتضرر األكثر من 

الفيضانات“.
وبني خاني أن ”الفيضان غير مسبوق، واألضرار 
شديدة للغاية في محافظة مازندران“، داعيا جميع 

املواطنني إلى تقدمي العون واملساعدة للمتضررين.
كما تشهد املناطق امل��ت��ض��ررة م��ن الفيضانات 
في محافظات غلستان شمال الباد أيضا أوضاعا 
مأساوية أثرت بعمق على السكان احملليني، وفيما 

أصبحت ظروف املعيشة في غلستان حرجة للغاية.
وق��د سبق لبعض اخل��ب��راء أن توقعوا ح��دوث 
الفيضان، لكن، لم يتخذ أي إجراء ملنع وقوع الكارثة.

وغ��اب محافظ إقليم غلستان، مناف هاشمي، 
بسبب سفره خارج إيران أثناء وقوع الفيضانات، 
وبعد ذل��ك مت��ت إقالته م��ن منصبه م��ن قبل نائب 
الرئيس اإليراني إسحاق جاهانغيري، يوم السبت 

املاضي.
وحلقت الفيضانات مبحافظة غلستان بأكثر من 
56 ألف شخص فيما حاصرت الفيضانات نحو 70 
قرية في احملافظة، ولقي خمسة أشخاص مصرعهم 

فيضانات عارمة جتتاح شمال إيراننتيجة الفيضانات.

لم يتخذ أي إجراء ملنع وقوع الكارثة

1500 وحدة سكنية شمال إيران  الفيضانات تدمر 

مقتل العشرات من قوات األمن 
في هجمات لطالبان

   
ق��ال م��س��ؤول��ون محليون أم��س، إن ال��ع��ش��رات م��ن أف���راد ق��وات 
األمن قتلوا في هجمات نفذتها حركة طالبان بإقليم هلمند بجنوب 
أفغانستان. وقال رئيس مجلس اإلقليم محمد كرمي عطال إن »نحو 20 
إلى 30 شخصا قتلوا في الهجمات التي وقعت مبنطقة ساجنني خال 
ال�48 ساعة املاضية«، وحتدث عضو مجلس اإلقليم، عبد املجاهد أكون 
زاداه، عن مقتل 40 إلى 52 شخصا من أفراد قوات األمن بالهجمات، 
ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم حكومة اإلقليم ووزارة الدفاع 

للتعليق.
وقال العضو مبجلس اإلقليم ميرزا محمد اليزادا: إنه »منذ نحو 
أسبوع، شن مسلحون طالبان سلسلة من العمليات االنتقامية على 
الشرطة واجليش ونقاط التفتيش احمللية باملنطقة«، وأض��اف أن 
»قوات الكوماندوز األفغانية تقوم بعمليات متشيط باإلقليم خال 
الفترة األخيرة، مما أدى العتقال عدد من قادة طالبان وتدمير مخازن 

أسلحة«.
وأش��ار إل��ى أن جميع أج��زاء املنطقة تخضع لسيطرة املسلحني 
ماعدا مبنى حكومة املنطقة ومقر الشرطة احمللية. يشار إل��ى أن 
مسلحي طالبان مستمرون في شن هجمات ضد القوات األمنية، وذلك 
في الوقت ال��ذي جترى فيه احلركة مباحثات مع الواليات املتحدة 

األميركية للتوصل حلل سياسي للنزاع في أفغانستان.

تركيا تدعو العالم إلى 
احترام الوضع »التاريخي 

والقانوني« للقدس
دعت اخلارجية التركية، اإلثنني، كافة دول العالم إلى احترام 
الوضع التاريخي والقانوني للقدس، على خلفية تصريحات قادة 

بعض الدول حول نقل سفاراتهم في إسرائيل إلى املدينة احملتلة.
جاء ذلك على لسان املتحدث باسم وزارة اخلارجية التركية حامي 

أقصوي. 
وفي مطلع البيان، أعربت اخلارجية التركية عن قلقها إزاء إدالء 
ق��ادة بعض ال��دول املشاركة في االجتماع السنوي للجنة الشؤون 
العامة األميركية اإلسرائيلية )إيباك(، بتصريحات »غير مسؤولة« 

حول نقل سفاراتهم في إسرائيل إلى القدس.
وأكد البيان أن نقل أي بلد لسفارته في إسرائيل إلى القدس سيكون 

انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأش��ار إل��ى أن سيطرة إسرائيل على القدس مرفوض من قبل 

املجتمع الدولي واألمم املتحدة.
وأعلنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيا، أن حكومتها 

قررت نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس. 
وفي نفس اليوم، قال رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز 

إن باده ستفتتح فورا بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس. 
وأوضحت اخلارجية التركية أنه »مت التأكيد مرارا عبر قرارات 
األمم املتحدة املختلفة أن القضية الفلسطينية ال ميكن حلها إال من 
خال وجود دولة مستقلة وذات سيادة وفي استمرارية جغرافية، 

عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967«.
ودعت كافة الدول إلى االمتثال لقرارات األمم املتحدة املعتمدة بهذا 
الصدد، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واالبتعاد عن 

اخلطوات التي من شأنها زيادة عدم االستقرار في املنطقة.
واألحد، انطلق االجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة األميركية 
اإلسرائيلية، التي تعتبر واح��دة من أكثر منظمات الضغط املوالية 

إلسرائيل فعالية في الواليات املتحدة األميركية.
ونقلت الواليات املتحدة وغواتيماال سفارتيها رسميا من مدينة تل 

أبيب إلى القدس، في مايو املاضي. 

توابع مجزرة نيوزيلندا.. حريق 
في مسجد بكاليفورنيا

أفادت شرطة كاليفورنيا األميركية بأن حريقا اندلع مبسجد في 
الوالية، فجر اإلثنني، معلنة أنها تشتبه في أن احلادث قد يكون جرمية 

كراهية وحرق متعمد.
وقالت الشرطة إنها وجدت عند مدخل املسجد غرافيتي يحتوي 
على عبارات متجد مجزرة املسجدين بنيوزيلندا، حسبما ذكرت وكالة 

أنباء أسوشيتد برس.
ولم تكشف الشرطة عن محتوى هذه العبارات، واكتفت بالقول إنه 

لم يصب أحد جراء احلريق. 
وأض��اف��ت أن سبعة أشخاص كانوا داخ��ل املسجد وق��ت ان��دالع 

احلريق ومتكنوا من إخماده قبل وصول سيارات اإلطفاء. 
ولم تشر الشرطة إلى معلومات حول أشخاص يشتبه بوقوفهم 
وراء احل��ري��ق. وف��ي 15 م��ارس امل��اض��ي، استهدف هجوم دم��وي 
مسجدين في مدينة »كرايست تشيرش« النيوزيلندية، قتل فيه 50 

شخصا أثناء تأديتهم صاة اجلمعة، وأصيب مثلهم. 

أثار الكثير من التساؤالت

الدميقراطيون يطالبون بنشر نص تقرير مولر بالكامل
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب األحد أن 
تقرير املّدعي اخلاص روبرت مولر بشأن التدّخل 
الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية في 
2016 »برأه بشكل كامل«، األمر الذي شّكك فيه 
أخصامه الدميوقراطيون مطالبني بنشر التقرير 

»كاما«.
وع��ق��ب ال��ت��غ��ري��دة أدل���ى ت��رام��ب بتصريح 
للصحافيني قبيل مغادرته فلوريدا على منت 
الطائرة الرئاسية اعتبر فيه اّن��ه من املعيب أن 
يكون رئيس الواليات املتحدة قد اضطر للخضوع 
لتحقيق بشأن احتمال حصول تواطؤ بني فريق 
حملته االنتخابية وروس��ي��ا، أو احتمال سعيه 

لعرقة عمل العدالة.
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب األحد أن 
تقرير املّدعي اخلاص روبرت مولر بشأن التدّخل 
الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية في 
2016 »برأه بشكل كامل«، األمر الذي شّكك فيه 
أخصامه الدميوقراطيون مطالبني بنشر التقرير 

»كاما«.
وق��ال ت��رام��ب ف��ي تغريدة على تويتر عقب 
نشر وزير العدل بيل بار موجزا لهذا التقرير »ال 
تواطؤ، ال عرقلة، تبرئة كاملة وشاملة. فلنبق 

أميركا عظيمة!«.
وع��ق��ب ال��ت��غ��ري��دة أدل���ى ت��رام��ب بتصريح 
للصحافيني قبيل مغادرته فلوريدا على منت 
الطائرة الرئاسية اعتبر فيه اّن��ه من املعيب أن 
يكون رئيس الواليات املتحدة قد اضطر للخضوع 
لتحقيق بشأن احتمال حصول تواطؤ بني فريق 
حملته االنتخابية وروس��ي��ا، أو احتمال سعيه 

لعرقة عمل العدالة.
وق��ال ترامب »بصراحة، من املعيب أن يكون 
رئيسكم قد اضطر للخضوع لهذا األمر الذي بدأ 

حتى قبل انتخابي«.
وأض��اف أّن التحقيق »محاولة تدميرية غير 

شرعية فشلت«.
وأت��ى تصريح ت��رام��ب بعد رس��ال��ة م��ن أرب��ع 
صفحات سلّمها إلى الكونغرس وزير العدل بيل 
بار وأوجز فيها خاصة التحقيقات التي أجراها 
امل��ّدع��ي اخل��اص روب��رت مولر على م��دى عامني 
وال��ت��ي بّينت ع��دم وج��ود عناصر تتيح إثبات 
قيام تعاون بني فريق حملة ترامب االنتخابية 
وموسكو خال االنتخابات الرئاسية االخيرة 

عام 2016.
وقال وزير العدل بيل بار في رسالته املوجزة 
إن »التحقيقات التي قام بها النائب العام اخلاص 
ل��م جت��د م��ا يثبت أّن فريق حملة ت��رام��ب أو أّي 
شخص له عاقة بهذه احلملة قد تعاون أو توافق 
مع روسيا في جهودها للتأثير على االنتخابات 

الرئاسية.
وبحسب الرسالة فإّن مولر لم يحسم بشكل 
نهائي احتمال وجود أو عدم وجود »عرقلة لعمل 

القضاء« من قبل ترامب.
وجاء في الرسالة أّن »التقرير لم يخلص إلى 
أّن الرئيس مذنب بجرم )عرقلة سير العدالة(، كما 

أّنه لم يبّرئه من هذه التهمة«.
ومولر ملزم قانونا بتسليم تقريره إلى وزير 
العدل حصرا، كما أّنه ليس مخوال توجيه اتهام 
إلى رئيس الباد، ويعود لوزير العدل أن ينشر ما 

يريده من هذا التقرير.
وأك��دت وزارة العدل أّن مولر ال يوصي في 

تقريره بتوجيه اتهامات جديدة.
وقد انعكس ذلك ارتياحا في البيت األبيض، 
ألن عدم التوصية بتوجيه مزيد من االّتهامات 
يعني أن شخصيات قريبة من الرئيس مبن فيهم 
ابنه دونالد ترامب جونيور وصهره القوي جاريد 

كوشنر غير مّتهمة.

وف���ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر ق���ال السناتور 
اجلمهوري النافذ ليندسي غ��راه��ام ال��ذي لعب 
الغولف مع ترامب األحد إّن هذا كان »يوما عظيما 
للرئيس ترامب وفريقه ويوما سيئا بالنسبة 
ألولئك الذين كانوا يأملون في أن يؤدي حتقيق 

مولر إلى إسقاط الرئيس ترامب«.
لكّن رأي الدميوقراطيني أتى مخالفا، إذ سارع 
زعيما احلزب في الكونغرس إلى املطالبة بنشر 
التحقيق »كاما«، معتبرين أّن وزير العدل ليس 
»مراقبا محايدا« كي يتم الركون إلى اخلاصة 

التي أعّدها.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
وزعيم األقلّية الدميوقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر في بيان مشترك إّن »رسالة وزير 

العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقّدم أجوبة«.
وأضاف البيان أّنه »من امللّح أن ينشر التقرير 
كاما وكل الوثائق املتعلّقة به«، مشيرين إلى أّن 
مولر لم يبّرئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة 

عرقلة سير العدالة.
وأت��ى البيان املشترك بعيد إع��ان مسؤول 
دميوقراطي آخر هو رئيس جلنة االستخبارات 
في مجلس النواب آدم شيف لشبكة »إيه بي سي« 
تعليقا على ما نشره وزير العدل »بالكاد يبدو لي 

ذلك تبرئة«.

بدوره قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس 
النواب جيري نادلر لشبكة »سي إن إن« اإلخبارية 
األميركية »نعلم أّن هناك تواطؤا«، مضيفا »ال 

نعلم لَم ال توجد )توصية بتوجيه( اّتهامات«.
وقال شيف إّن الكونغرس سيطلب أوال ببساطة 
نشر التقرير كاما، لكّنه مستعّد الستخدام سلطته 
في االستدعاء أو »املاحقة امام القضاء إذا اقتضى 

األمر من أجل احلصول على املعلومات«.
وخ���ال التحقيق ال���ذي أج����راه، وّج���ه مولر 
اتهامات إل��ى 34 ف��ردا بينهم ستة مقّربني من 
الرئيس هم املدير السابق حلملته بول مانافورت 
ومساعده ري��ك غيتس ومايكل فلني مستشار 
ت��رام��ب السابق لألمن القومي ومايكل كوهني 
محامي ترامب السابق وج��ورج بابادوبولوس 
مستشاره الدبلوماسي السابق ورودجر ستون 

مستشاره السابق وصديقه القدمي.
وقد دين خمسة منهم بجرائم مختلفة. ولكن 
املثير لاهتمام أن أي��ا منهم ل��م يتهم بالتآمر 

للتواطؤ مع الروس.
وحتدثت وثائق احملكمة عن جهود مستمرة 
بذلتها موسكو للتأثير على انتخابات 2016 

وتعطيل النظام الدميوقراطي في الباد.
وحتدث مولر عن قراصنة حتركهم احلكومة 
ال��روس��ي��ة وي��ت��ح��رك��ون عبر م��واق��ع التواصل 
االجتماعي عملوا لتعزيز ف��رص ت��رام��ب على 

حساب هياري كلينتون.
وعمل مولر )74 ع��ام��ا( وه��و م��ح��ارب قدمي 
في حرب فيتنام ومدير سابق ملكتب التحقيقات 
الفدرالي، في سرية شبه تامة ملدة عامني، وقد 
أصدر تقريرا يشرح فيه مقتضيات توجيه االّتهام 

ملن شملهم التحقيق من عدمه.
وبعدما تبني وج��ود عشرات االتصاالت غير 
املبررة بني حملة ترامب وشخصيات روسية، 
أطلق مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في 
تواطؤ محتمل. عندها، أقال ترامب رئيس مكتب 
التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، ونتيجة لذلك 
مت وضع التحقيق في يد مدع خاص مستقل، هو 

مولر.
لكن مولر الذي تولى إدارة مكتب التحقيقات 
ال��ف��درال��ي على م��دى 12 عاما يحظى باحترام 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني واجل��م��ه��وري��ني على ال��س��واء 

وبدعمهم كمحقق محايد ونزيه وعادل.

بيونغ يانغ تعيد موظفيها إلى مكتب االتصال املشترك بني الكوريتني

زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا
في الربيع أو الصيف

  نقلت وكالة اإلعام الروسية عن النائب 
ألكسندر باشكني قوله، إن زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون سيزور روسيا 
في الربيع أو الصيف إلج��راء محادثات، 

وأضاف أن موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وف��رض��ت ال��والي��ات املتحدة عقوبات 
ج��دي��دة على ك��وري��ا الشمالية األس��ب��وع 
املاضي بسبب برنامجها لألسلحة النووية 
في خطوة هي األول��ى من نوعها منذ فشل 
قمة بني كيم والرئيس األميركي دونالد 

ترامب الشهر املاضي.
م��ن جهة أخ���رى، أع���ادت بيونغ يانغ 
موظفيها إلى مكتب االرتباط املشترك بني 
الكوريتني بعد بضعة أيام على انسحابها 
م��ن ه��ذه الهيئة، ف��ي أع��ق��اب فشل القمة 
الثانية بني الرئيس األميركي دونالد ترامب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 

على ما أفادت سيؤول أمس اإلثنني.
وقالت وزارة إع��ادة التوحيد الكورية 
اجلنوبية ف��ي بيان إن »بعض املوظفني 
الكوريني الشماليني يعملون اعتبارا من 
أم��س ف��ي مكتب االرت��ب��اط امل��ش��ت��رك بني 
الشمال واجلنوب، الذي افتتح في مدينة 

كيسونغ ف��ي ك��وري��ا الشمالية سبتمبر 
املاضي، وسط تقارب غير مسبوق في شبه 

اجلزيرة الكورية«.
وأضافت الوزارة أن املوظفني الكوريني 
الشماليني يقولون إنهم حضروا للمكتب 
كاملعتاد للعمل بالتناوب، وكما أج��ري 
اجتماع للتشاور بني ممثلي االتصال بني 

الكوريتني، وسيسير األمر بهذه الطريقة 
كالعادة.

يشار إلى أن جميع املوظفني في مكتب 
االتصال عن اجلانب الشمالي غادروا مكتب 
االتصال املشترك يوم اجلمعة املاضي، مع 
تركهم لألجهزة في املكتب، متعللني بأن 

ذلك تنفيذ ألوامر القيادة العليا.

كيم جونغ أون
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دونالد ترامب

بدء إعادة جثامني الضحايا إلى بالدهم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تأمر 
بإجراء حتقيق قضائي مستقل 

في مجزرة املسجدين
أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن اإلثنني بإجراء 
حتقيق قضائي مستقل في املجزرة التي استهدفت مسجدين في 
مدينة كرايست تشيرش في 15 مارس اجلاري، مشيرة إلى أّنها 

تريد أن تعرف كيف متكن مسلّح واحد من قتل 50 شخصا.
وقالت آردي��رن للصحافيني »من املهّم أن ال ُيترك أي تفصيل 
بدون متحيصه ملعرفة كيف حصل هذا العمل اإلرهابي وكيف 
كان بإمكاننا أن مننع حدوثه«، مشيرة إلى أّن التحقيق سيشمل 

أجهزة االستخبارات والشرطة.
وواجهت أجهزة االستخبارات واألمن النيوزيلندية انتقادات 
في أعقاب املجزرة لتركيزها على مخاطر التطّرف اإلسامي 

وإهمالها بقية مصادر اخلطر.
وقالت رئيسة ال���وزراء إّن »أح��د األسئلة التي نحتاج إلى 
اإلجابة عليها هو ما إذا كان بإمكاننا أو ينبغي علينا أن نعرف 
أكثر«. وأضافت أّن »نيوزيلندا ليست دولة مراقبة... لكن هناك 

أسئلة يجب اإلجابة عليها«.
واستبعدت آردي��رن أن تعيد بادها العمل بعقوبة اإلع��دام 
لتنفيذها بحق برينتون تارانت ) 28 عاما(، العنصري األسترالي 
املؤمن بنظرية تفّوق العرق األبيض والذي اعتقلته قوات األمن 
بعيد دقائق من إطاقه النار على املصّلني في املسجدين في 

مجزرة راح ضحّيتها 50 مسلما.
وقالت رئيسة الوزراء إّن التفاصيل املتعلقة بالتحقيق الذي 
أمرت بإجرائه ال تزال قيد البحث لكنه سيكون شاما وستقّدم في 

نهايته اللجنة التي ستجريه تقريرا خال فترة معقولة.


